PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2011

O Secretário Municipal de Educação e Esportes de Juazeiro, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,
mediante as condições estipuladas no Edital de Abertura n° 01/2011 e demais disposições legais aplicáveis, TORNA
PÚBLICO as seguintes alterações :
Art. 1º Fica alterado o nome do cargo PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA / INGLÊS, passando o
cargo a conter a seguinte titulação: PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA.
Art. 2º Fica criado o cargo PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA INGLESA, passando o cargo a conter,
respectivamente, os seguintes códigos e localidades: 461 Carnaíba; 462 Itamotinga; 463 Junco; 464 Juremal; 465
Maniçoba; 466 Massaroca; e 467 Sede.
Art. 3º Comunicamos que os candidatos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição para o cargo de PROFESSOR
TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA / INGLÊS do Concurso Público nº 01/2011, fica assegurado a sua
participação no Concurso Público para o cargo de PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA, não
havendo necessidade de realizar uma nova inscrição. Se o candidato estiver inscrito no cargo de PROFESSOR
TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA / INGLÊS e quiser se inscrever para a o cargo de PROFESSOR TITULADO
PARA LÍNGUA INGLESA deverá realizar uma nova inscrição. Caso o candidato não queira participar do Concurso
Público nº 01/2011 para o cargo de PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA, ou queira se inscrever
somente para o cargo de PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA INGLESA fica assegurado o ressarcimento do
valor referente a taxa de inscrição.
Parágrafo único. No caso do ressarcimento do valor referente a taxa de inscrição, o candidato deverá preencher o
Formulário de Ressarcimento do valor referente a taxa de inscrição disponível no Anexo I deste Termo de
Retificação e protocolar na Secretária de Educação e Esportes (SEDUC), localizado na Rua Antônio Pedro, nº 139,
Centro, Juazeiro – BA, Tel.: (74) 3612- 3394 / (3612- 3373), FAX: 3612- 3356 ou enviar este formulário a AOCP
Concursos Públicos via FAX (44) 3344-4217 ou para o e-mail candidato@aocp.com.br.
Art. 4º Fica retificado a Tabela 2.1 do Edital de Abertura nº 01/2011, no que se refere a quantidade vagas e localidade dos
cargos PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA e PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA INGLESA,
passando a conter as seguintes modificações na tabela:
TABELA 2.1
NÍVEL SUPERIOR(1)
Código do
Cargo

Cargo

447
448
PROFESSOR
PARA
PORTUGUESA

TITULADO
LÍNGUA

Carnaíba
Itamotinga

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas Portador
de Deficiência

01 + CR(2)

-

04 + CR

(2)

-

(2)

-

449

Junco

03 + CR

450

Juremal

02 + CR(2)

-

04 + CR

(2)

-

(2)

-

451

Maniçoba

452

Massaroca

02 + CR

453

Sede

02 + CR(2)

461
462
PROFESSOR
TITULADO
PARA LÍNGUA INGLESA

Localidade

Carnaíba
Itamotinga

463

Junco

464

Juremal

465
466
467
(1)
Ver requisitos no Anexo I deste Edital.
(2)
CR = Cadastro de Reserva.

Maniçoba

CR

(2)

Remuneração Taxa de
Inicial Bruta Inscrição

Turno de
realização
da Prova

20 H

R$ 598,02

R$ 35,00

MANHÃ

20 H

R$ 598,02

R$ 35,00

TARDE

-

02 + CR

(2)

-

01 + CR

(2)

-

CR(2)
02+ CR

Carga
Horária
Semanal

(2)

-

Massaroca

CR

(2)

-

Sede

CR(2)

-
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Art. 5º Fica retificado a Tabela 8.2 do Edital de Abertura nº 01/2011, modificando o nome do cargo PROFESSOR
TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA / INGLÊS para PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA e
incluindo o cargo PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA INGLESA, passando a conter a seguinte redação:
TABELA 8.2
NÍVEL SUPERIOR
CARGO

FASE

1ª
ARTICULADOR
TECNOLÓGICA

DE

TIPO DE
ÁREA DE CONHECIMENTO
PROVA

Nº DE
QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL
(PONTOS)

Língua Portuguesa

20

1,50

30,00

Informática

25

2,00

50,00

Conhecimentos Gerais

05

1,00

5,00

Conhecimentos Pedagógicos

10

1,50

15,00

Objetiva

EDUCAÇÃO

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
2ª

Títulos

De acordo com a Tabela 11.1

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
PROFESSOR
BRAILLISTA
/
Língua Portuguesa
PROFESSOR
INSTRUTOR
DE
Informática
LIBRAS / PROFESSOR INTÉRPRETE
DE
LIBRAS
/
PROFESSOR
1ª
Fase
Conhecimentos Gerais
TITULADO
PARA
CIÊNCIAS
/
Conhecimentos Pedagógicos
PROFESSOR
TITULADO
PARA
EDUCAÇÃO FÍSICA / PROFESSOR
Conhecimentos Específicos
TITULADO
PARA
EDUCAÇÃO
INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
/ TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
PROFESSOR
TITULADO
PARA
GEOGRAFIA
/
PROFESSOR
TITULADO
PARA
HISTÓRIA
/
PROFESSOR
TITULADO
PARA
2ª
Títulos De acordo com a Tabela 11.1
LÍNGUA
PORTUGUESA
/
PROFESSOR
TITULADO
PARA
MATEMÁTICA
/
PROFESSOR
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
TITULADO PARA LÍNGUA INGLESA

CARÁTER

Eliminatório e
Classificatório

60

---------------

100,00

---------------

---------------

---------------

20,00

Classificatório

---------------

---------------

120,00

---------------

20

1,50

30,00

05

1,00

5,00

05

1,00

5,00

10

2,00

20,00

20

2,00

40,00

60

---------------

100,00

---------------

---------------

---------------

20,00

Classificatório

---------------

---------------

120,00

---------------

Eliminatório e
Classificatório

Art. 6º Fica retificado no Anexo I do Edital de Abertura nº 01/2011 o nome do Cargo 447 a 453 PROFESSOR TITULADO
PARA LÍNGUA PORTUGUESA / INGLÊS, alterando o nome do cargo para PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA
PORTUGUESA e alterando os requisitos do cargo, conforme segue:
ONDE SE LÊ:
CARGO 447 a 453: PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA / INGLÊS
Requisitos: Ensino Superior em Letras.
Atividades relacionadas ao cargo: Possuir amplo conhecimento sobre os conteúdos a serem vivenciados na docência;
elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da Secretaria de Educação e da escola; levantar
e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos
de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de
observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico;
participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias
letivos e horas aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade;
integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a Educação; participa das formações continuadas
promovidas pela secretária de educação e esportes; emite parecer sobre o processo avaliativo do aluno.
LEIA SE:
CARGO 447 a 453: PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA
Requisitos: Ensino Superior em Letras com habilitação em Língua Portuguesa.
Atividades relacionadas ao cargo: Possuir amplo conhecimento sobre os conteúdos a serem vivenciados na docência;
elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da Secretaria de Educação e da escola; levantar
e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos
de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de
observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico;
participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias
letivos e horas aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade;
integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a Educação; participa das formações continuadas
promovidas pela secretária de educação e esportes; emite parecer sobre o processo avaliativo do aluno.
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Art. 7º Fica incluído no Anexo I do Edital de Abertura nº 01/2011 o Cargo 461 a 467 PROFESSOR TITULADO PARA
LÍNGUA INGLESA, conforme segue:
CARGO 461 a 467: PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA INGLESA
Requisitos: Ensino Superior em Letras com habilitação em Língua Inglesa.
Atividades relacionadas ao cargo: Possuir amplo conhecimento sobre os conteúdos a serem vivenciados na
docência; elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da Secretaria de Educação e
da escola; levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno;
estabelecer os mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento; organizar registros de observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho
integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos; colaborar com as atividades e
articulação da escola com as famílias e a comunidade; integrar órgãos complementares da escola; executar
tarefas afins com a Educação; participa das formações continuadas promovidas pela secretária de educação e
esportes; emite parecer sobre o processo avaliativo do aluno.
Art. 8º Fica suprimido no Anexo II do Edital de Abertura nº 01/2011 a tabela do Cargo 410 PROFESSOR BRAILLISTA
que contêm os conteúdos programáticos Língua Portuguesa, Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos
Pedagógicos, tendo em vista que os mesmos conteúdos programáticos estão previstos no item NÍVEL SUPERIOR –
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE PROFESSORES.
Art. 9º Fica retificado no Anexo II do Edital de Abertura nº 01/2011 o conteúdo programático conhecimentos específicos do
Cargo 413 a 418 PROFESSOR TITULADO PARA CIÊNCIAS, conforme segue:
ONDE SE LÊ:
CARGO 413 a 418: PROFESSOR TITULADO PARA CIÊNCIAS
Conhecimentos Específicos: Ciências no Ensino Fundamental - caracterização da área; fases e tendências
dominantes; ciências naturais, cidadania e tecnologia; aprender e ensinar ciências naturais: a experi-mentação; Ciências
e métodos científicos; abordagem metodológica de conteúdos; temas e atividades; objetivos gerais, conteúdos e
avaliação para o ensino fundamental ; orientações didáticas. O Universo - origem. O Sistema Solar, o Sol como fonte de
energia, movimentos da Terra e da Lua e suas consequências. Rochas e solos - origem e estrutura da Terra, origem,
tipos, composição e modificações das rochas, exploração e conservação do solo, combustíveis fósseis. Ar atmosférico composição, relações com os seres vivos, poluição do ar, pressão atmosférica e suas variações, ventos, noções básicas
de meteorologia. Água - propriedades físicas e químicas, ciclo da água, relações com os seres vivos, poluição da água,
purificação da água, tratamento de água e esgoto. Meio Ambiente e Sociedade - conceitos ecológicos, ciclos
biogeoquímicos, estudo das populações, interações, cadeias, teias e pirâmides ecológicas, relações entre os seres vivos,
reciclagem, energias alternativas, poluição e desequilíbrio ecológico. Seres vivos - Evolução: Lamarck e Darwin, mutação
e seleção natural, biodiversidade. Citologia: célula, membrana, citoplasma e núcleo, atividades celulares, reprodução e
desenvolvimento. Animais e vegetais: classificação e caracterização geral dos filos, funções vitais, adaptações ao
ambiente e representantes mais característicos. Biologia humana - origem e evolução do homem, anatomia e fisiologia
humanas, doenças carenciais e parasitárias: métodos de prevenção e tratamento. Saúde no Ensino Fundamental concepção, objetivos, conteúdos, avaliação, orientações didáticas. Orientação Sexual no Ensino Fundamental concepção, objetivos, conteúdos, orientações didáticas. Genética - Leis de Mendel, grupos sanguíneos, sexo e herança
genética. Fundamentos de Química - estrutura e propriedades da matéria, estrutura atômica, elementos químicos, íons,
moléculas, átomos isótopos, isóbaros e isótonos, tabela periódica, misturas e combinações: separação de misturas,
reações químicas, óxidos, bases, ácidos e sais. Fundamentos de Física - força, movimento, energia cinética e potencial,
gravidade, massa e peso, trabalho e potência, máquinas simples, movimentos ondulatórios, fenômenos luminosos, calor
e termodinâmica, estados físicos da matéria e mudanças de estado, eletricidade, magnetismo. pretação; Situações que
exigem um posicionamento ético do intérprete de língua de sinais.
LEIA SE:
CARGO 413 a 418: PROFESSOR TITULADO PARA CIÊNCIAS
Conhecimentos Específicos: Ciências no Ensino Fundamental - caracterização da área; fases e tendências
dominantes; ciências naturais, cidadania e tecnologia; aprender e ensinar ciências naturais: a experi-mentação;
Ciências e métodos científicos; abordagem metodológica de conteúdos; temas e atividades; objetivos gerais,
conteúdos e avaliação para o ensino fundamental ; orientações didáticas. O Universo - origem. O Sistema Solar,
o Sol como fonte de energia, movimentos da Terra e da Lua e suas consequências. Rochas e solos - origem e
estrutura da Terra, origem, tipos, composição e modificações das rochas, exploração e conservação do solo,
combustíveis fósseis. Ar atmosférico - composição, relações com os seres vivos, poluição do ar, pressão
atmosférica e suas variações, ventos, noções básicas de meteorologia. Água - propriedades físicas e químicas,
ciclo da água, relações com os seres vivos, poluição da água, purificação da água, tratamento de água e esgoto.
Meio Ambiente e Sociedade - conceitos ecológicos, ciclos biogeoquímicos, estudo das populações, interações,
cadeias, teias e pirâmides ecológicas, relações entre os seres vivos, reciclagem, energias alternativas, poluição e
desequilíbrio ecológico. Seres vivos - Evolução: Lamarck e Darwin, mutação e seleção natural, biodiversidade.
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Citologia: célula, membrana, citoplasma e núcleo, atividades celulares, reprodução e desenvolvimento. Animais e
vegetais: classificação e caracterização geral dos filos, funções vitais, adaptações ao ambiente e representantes
mais característicos. Biologia humana - origem e evolução do homem, anatomia e fisiologia humanas, doenças
carenciais e parasitárias: métodos de prevenção e tratamento. Saúde no Ensino Fundamental - concepção,
objetivos, conteúdos, avaliação, orientações didáticas. Orientação Sexual no Ensino Fundamental - concepção,
objetivos, conteúdos, orientações didáticas. Genética - Leis de Mendel, grupos sanguíneos, sexo e herança
genética. Fundamentos de Química - estrutura e propriedades da matéria, estrutura atômica, elementos químicos,
íons, moléculas, átomos isótopos, isóbaros e isótonos, tabela periódica, misturas e combinações: separação de
misturas, reações químicas, óxidos, bases, ácidos e sais. Fundamentos de Física - força, movimento, energia
cinética e potencial, gravidade, massa e peso, trabalho e potência, máquinas simples, movimentos ondulatórios,
fenômenos luminosos, calor e termodinâmica, estados físicos da matéria e mudanças de estado, eletricidade,
magnetismo.
Art. 10º Fica retificado no Anexo II do Edital de Abertura nº 01/2011 o nome do Cargo 447 a 453 PROFESSOR
TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA / INGLÊS, alterando o nome do cargo para PROFESSOR TITULADO PARA
LÍNGUA PORTUGUESA e alterando os conhecimentos específicos do cargo, conforme segue:
ONDE SE LÊ:
CARGO 447 a 453: PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA / INGLÊS
Conhecimentos Específicos: Métodos e abordagens de ensino da língua inglesa e sua relação com os Parâmetros
Curriculares Nacionais – língua estrangeira. Compreensão de textos. Relação texto-contexto. Conceito de gênero textual
e de tipo de texto. Verbos: tempo, modo e voz; auxiliares modais; ‘phrasal verbs’. Substantivos, pronomes, artigos,
adjetivos, possessivos, numerais. Expressando tempo, maneira e lugar: os advérbios e preposições. Subordinação e
coordenação. Coesão. Marcadores discursivos. Discurso direto e relatado. Inglês escrito e falado: contrastes principais.
LEIA SE:
CARGO 447 a 453: PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA
Conhecimentos Específicos: I. LINGUAGEM, INTERLOCUÇÃO E DIALOGISMO. Língua e linguagem: função
simbólica (representação de mundo) e função comunicativa (interação social, ação linguística); dimensões da
linguagem (semântica, gramatical e pragmática); discurso e texto; texto e elementos constitutivos do contexto de
produção; gêneros do discurso: estrutura, sequências discursivas predominantes e marcas linguísticas
recorrentes, dialogia e intertextualidade. II VARIAÇÃO LINGUÍSTICA, NORMA E ENSINO DA LÍNGUA.
Modalidades, variedades, registros; concepções de gramática: normativa ou prescritiva, descritiva, internalizada;
diferenças entre padrões do oral e do escrito; norma culta; conexão entre orações e períodos: parataxe,
coordenação e subordinação. III. PRÁTICAS DE LEITURA E DE PRODUÇÃO DE TEXTO. O texto como unidade de
sentido: mecanismos de coesão e fatores de coerência; texto e leitor: procedimentos de leitura; tipos de
atividades de escrita (transcrição, reprodução, paráfrase, resumo, decalque, criação). IV. LITERATURA.A
dimensão estética da linguagem; instâncias de produção e de legitimação da produção literária; pactos de
leitura: leitor e obra; a literatura e sua história: paradigmas estéticos e movimentos literários em língua
portuguesa; teatro e gênero dramático; romance, novela, conto e gêneros narrativos; poema e gêneros líricos;
intertextualidade e literatura. Constituição Federal: Dos Princípios Fundamentais; CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO,
DA CULTURA E DO DESPORTO – Seção I. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente e dá outras providências..
Art. 11º Fica incluído no Anexo II do Edital de Abertura nº 01/2011 o Cargo 461 a 467 PROFESSOR TITULADO PARA
LÍNGUA INGLESA, conforme segue:
CARGO 461 a 467: PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA
Conhecimentos Específicos: I. LINGUAGEM, INTERLOCUÇÃO E DIALOGISMO. Língua e linguagem: função
simbólica (representação de mundo) e função comunicativa (interação social, ação linguística); dimensões da
linguagem (semântica, gramatical e pragmática); discurso e texto; texto e elementos constitutivos do contexto de
produção; gêneros do discurso: estrutura, sequências discursivas predominantes e marcas linguísticas
recorrentes, dialogia e intertextualidade. II VARIAÇÃO LINGUÍSTICA, NORMA E ENSINO DA LÍNGUA.
Modalidades, variedades, registros; concepções de gramática: normativa ou prescritiva, descritiva, internalizada;
diferenças entre padrões do oral e do escrito; norma culta; conexão entre orações e períodos: parataxe,
coordenação e subordinação. III. PRÁTICAS DE LEITURA E DE PRODUÇÃO DE TEXTO. O texto como unidade de
sentido: mecanismos de coesão e fatores de coerência; texto e leitor: procedimentos de leitura; tipos de
atividades de escrita (transcrição, reprodução, paráfrase, resumo, decalque, criação). IV. LITERATURA.A
dimensão estética da linguagem; instâncias de produção e de legitimação da produção literária; pactos de
leitura: leitor e obra; a literatura e sua história: paradigmas estéticos e movimentos literários em língua
portuguesa; teatro e gênero dramático; romance, novela, conto e gêneros narrativos; poema e gêneros líricos;
intertextualidade e literatura. Constituição Federal: Dos Princípios Fundamentais; CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO,
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DA CULTURA E DO DESPORTO – Seção I. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente e dá outras providências..
Art. 12º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juazeiro/BA, 07 de outubro de 2011.

Clériston José da Silva Andrade
Secretário de Educação e Esportes de Juazeiro

Isaac Cavalcante de Carvalho
Prefeito Municipal
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